
 

 

សណួំរែដលសរួញកឹញប់ជងេគ អំពកីរពិេ្រគះេយបលជ់មុន 
ស្រមប់គេ្រមង រអីគគិសនី ខ ំ

 
១.  អ្វីេទជដំេណើ រករ ករពិេ្រគះេយបលជ់មុនរបសគ់ណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
(Mekong River Commission – MRC)? 

ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន គឺជដំេណីរករមួយកនុងចំេ មដំេណីរករទងំបី ៃននីតិវធិីស្តីពីករ
ជូនដំណឹង ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន និងករ្រពមេ្រពៀង (េ កត់ថ PNPCA)។ ដំេណីរករេនះ គឺសំេ  
ឱយ្របេទសជសមជិក MRC េធ្វីករពិភក  និង យតៃម្លអតថ្របេយជន៍ និង និភ័យពក់ព័នធនឹងសំេណី
គេ្រមងេ្របី្របស់ទឹក មួយ ែដល ចបងកផលប៉ះពល់ជដំុកំភនួេលីរបបលហូំរទឹក គុណភពទឹក និង
ថ នភពបរ ិ ថ ន និងសងគម‐េសដ្ឋកិចចេផ ងេទៀត មដងទេន្លេមគងគ។	

្របេទសជសមជិកទងំ យ (្របេទសជូនដំណឹង) ែដលមនេគលបំណងអនុវត្តគេ្រមង ចំ
បច់្រតូវជូនដំណឹងដល្់របេទសេផ ងេទៀត (្របេទសទទួលករជូនដំណឹង) និង្រតូវផ្តល់ឱយ្របេទសទងំ
េនះនូវទិននន័យ និងព័ត៌មនែដលខ្លួនមន។ ដំេណីរករេនះ ផ្តល់លទធភពឱយ្របេទសែដលទទួលករជូន
ដំណឹង េធ្វកីរ យតៃម្លពីផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនេលីែដនដីរបស់ពួកេគ និងផ្តល់េយបល់េលី
សំេណីគេ្រមងេ្របី្របស់ទឹក។	
 ដំេណីរករេនះ មនេគលបំណងេធ្វីឱយគណៈកមម ធកិរច្រមុះ (Joint Committee ‐ JC) ពិភក
ឈនេទដលក់រ្រពមេ្រពៀងមួយ អំពីវធិនកនុងករេ្របី្របស់ទឹកឱយបនល្អបំផុត និងបងក រករខជះខជ យទឹក 
និង ក់េចញនូវេសចក្តសីេ្រមចេ យរមួបញចូ លនូវ លល់កខខណ្ឌ  ែដលបនឯកភពគន ស្រមប់គេ្រមង
េនះ។ គណៈកមម ធិករច្រមុះ	គឺជ ថ ប័ន ែដលមនសមសភគជតំ ងមកពី្របេទសសមជិកទងំបួន 
េនក្រមិត្របធននយក ្ឋ ន ស្រមប់េរៀបចំករពិេ្រគះេយបលជ់មុន។ 	
 ករពិេ្រគះេយបល់ជមុនេនះ មិនែមនអនុវត្តកនុងន័យផ្តល់ករអនុម័តដលស់ំេណីេ្របី្របស់ទឹក
េនះេទ ផទុយេទវញិ ដំេណីរករេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េដីមបឱីយ្របេទសទទួលបនករជូនដំណឹង ផ្តល់ជ
អនុ សន៍ និងេដីមបឱីយ្របេទសែដលេលកីេសនីគេ្រមង ទទួលយកវធិនករមួយចំនួន េដីមបបីេញច ស កត់
បនថយជអបបបរម និងស្រមលផលប៉ះពល់អវជិជមនឆ្លងែដនែដល ចេកីតមន និងរះិរកវធិីល្អ្របេសីរ
េដីមបែីចករែំលកអតថ្របេយជន៍េនះ។ 	
 េបី មនីតិវធីិ PNPCA ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន មិនែមនជសិទធិ្របឆងំនឹងេ្របី្របស់ទឹក ឬជ
សិទធិឯកេ ភគីកនុងករេ្របី្របស់ទឹក របស់្របេទសជសមជិក មួយ េ យពំុបនេធ្វីករពិចរ ពី
សិទធិ និងករ្រពួយបរមភ្របេទសេផ ងេទៀតេនះេឡយី។	



 

 

 
២.  េតើ្របេទសែដលទទលួបនករជូនដំណឹង មនសទិធិេវតូ ្របឆងំនងឹគេ្រមង
េនះែដរឬេទ? 

េទ។ 
កិចច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគឆន  ំ១៩៩៥ ែចងយ៉ងចបស់ថ ដំេណីករករពិេ្រគះេយបលជ់មុនេនះ 

មិនែមនមនន័យថ ្របេទស មួយមនសិទធិេវតូ្របឆងំគេ្រមង មួយ ឬជសិទធិរបស្់របេទស
មួយ កនុងករេ្របី្របស់ទឹកកនុងទេន្លេនះដូចែដលបនេសនី េ យពំុបនេធ្វីករពចិរ អំពីសិទធិ និងករ
្រពួយបរមភរបស់្របេទសេផ ងេទៀត ែដលសថិតេនកនុងតំបន់ដងទេន្លេនះេឡយី។ 

 

៣.  េតើករពិេ្រគះេយបលជ់មុនេនះ ជដំេណើ រករផ្តលក់រឯកភព ែដលចបំច់
ស្រមប់សេំណើ គេ្រមង មួយែដរឬេទ? 

េទ។  
ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន មិនែមនជដំេណីរករេដីមបេីសនសុីំករឯកភពពី្របេទសជសមជិក

មួយ ស្រមប់គេ្រមងេនះេទ។ ផទុយេទវញិ ផ្តល់ឱកសឱយ្របេទសែដលទទួលបនករជូនដំណឹង 
េធ្វីករពិនិតយគេ្រមងេឡងីវញិ និងេលីកេឡងីពីករ្រពួយបរមភសម្រសបរបស់ពួកេគ អំពីផលប៉ះពល់
អវជិជមនឆ្លងែដនេលីបរ ិ ថ ន និង្របជជនកនុង្របេទសរបស់ពួកេគ ្របសិនេបីមន។ ដំេណីរករេនះ ជួយឱយ
្របេទសែដលេលីកេសនីគេ្រមង ែស្វងយលឱ់យកន់ែតចបស់អំពីករ្រពួយបរមភទងំេនះ និង ក់េចញនូវធិន
ករេឆ្លីយតបចបំច់។ 

ឧទហរណ៍មួយៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងករ្រពួយបរមភ ែដល្របេទសជ
សមជិកេផ ងេទៀតបនេលីកេឡងី កនុងអំឡុងដំេណីរករករពិេ្រគះេយបលជ់មុនស្រមប់គេ្រមងទំនប់
រអីគគិសនី យ៉បូរ ី រ ្ឋ ភបិល វ បនេប្តជញ េធ្វីករែកលម្អ និងែកស្រមួលករេរៀបចំគេ្រមងេនះ េដីមបី
បេញច ស កត់បនថយជអបបបរម និងស្រមលផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន។ រ ្ឋ ភិបល វ និង្រកុម
ហុ៊នអភិវឌ ន៍គេ្រមង បនវនិិេយគជមួយនឹងទឹក្របក់យ៉ងេ្រចីន េដីមបែីកស្រមួលករេរៀបចំគេ្រមងេនះ 
ជករេឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ ពក់ព័នធនឹងបម្ល ស់ទី្រតី និងដីលបប់ ែដលជករ្រពយួបរមភធំៗចំនួនពីរ ែដល
បនេលីកេឡងីកនុងករពិេ្រគះេយបលជ់មុន។ 

 

៤. េតើកិចច្រពមេ្រពៀងេមគងគឆន  ំ១៩៩៥ បញជ កព់ី្របេភទគេ្រមង ែដលគួរឆ្លងកត់
ដំេណើ រករេនះែដរឬេទ? 
 កិចច្រពមេ្រពៀងបញជ ក់។  



 

 

 កិចច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគឆន ១ំ៩៩៥ និងនីតិវធីិស្តីពីករជូនដំណឹង ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន និង
ករ្រពមេ្រពៀង បញជ ក់ពី្របេភទគេ្រមង មទី ងំភូមិ ្រស្ត និងរេបៀបេ្របី្របស់ធនធនទឹកេនកនុង ង
ទេន្លេមគងគេ្រកមេទ មរដូវកលកនុងមួយឆន ។ំ 

គេ្រមងែដលដំេណីរករេ យផទ ល់េលីទេន្ល ែដលមនទី ងំកនុងដងទេន្លេមគងគេម ្រតូវឆ្លងកត់
ដំេណីរករ PNPCA។ េលីសពីេនះ កិចច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគ និងនីតិវធិី PNPCA អំពវនវឱយមនករពិេ្រគះ
េយបល់ជមុន ្របសិនេបីគេ្រមងទងំេនះ ្រតូវបនចត់ទុកថជគេ្រមងែដលមនផលប៉ះពល់ឆ្លងែដន
គួរឱយកត់សមគ ល់ េលីរបបលំហូរទឹក និងគុណភពទឹកេនកនុងដងទេន្លេម។  

បែនថមពីេនះ គេ្រមងេ្របី្របស់ទឹក ឬបែង្វរទឹកបី្របេភទ ែដល្រតូវឆ្លងកត់ដំេណីរករករពិេ្រគះ
េយបល់ជមុន រមួមន៖ 

(១) គេ្រមង មដងទេន្លេម ែដលេ្របី្របសទឹ់កកនុងតំបន់ ងទេន្លេមគងគេនរដូវ្របងំ  
(២) គេ្រមងែដលបែង្វរលំហូរទឹកពីដងទេន្លេមគងគេម េទតំបន់ ងទេន្ល េផ ងេទៀតេនរដូវវស  និង 
(៣) គេ្រមងែដលបែង្វរបរមិណទឹកែដលេនេសសសល់ េទកន់ទេន្លេផ ងេទៀត កនុងតំបន់ ងទេន្ល 

េនរដូវ្របងំ។ 

 

 

៥.  េតើដំេណើ រករករពិេ្រគះេយបលជ់មុន ្រតវូករេពលប៉នុម ន?  
ជធមម  ដំេណីរករេនះ្រតូវកររយៈេពល្របមួំយែខ។ ្របសិនេបីគណៈកមម ធិករច្រមុះ ្រតវូករ

េពលបែនថមេទៀត ស្រមប់េធ្វីករពិភក គន  ដំេណីរករេនះ ចនឹងពនយេពលបែនថមេទៀត។ 
 



 

 

៦. េតើនឹងមនអ្វីេកើតមនេឡើង កនងុអំឡងុដំេណើ រករករពិេ្រគះេយបលជ់មុន
េនះ?  

 បនទ ប់ពីទទួលបនករជូនដំណឹង រមួទងំឯក រស្រមប់គេ្រមង ្រកុមករងរៃនគណៈកមម ធិករ
ច្រមុះរបស់ MRC ជួប្របជំុ េដីមបសីេ្រមចេលីកលបរេិចឆទចប់េផ្តីមស្រមប់ដំេណីរករករពិេ្រគះេយបល់
ជមុន។ ្រកុមករងរេនះ រមួមនសមសភគជតំ ងបេចចកេទសជន់ខពស់មកពី្របេទសកមពុជ វ ៃថ 
និងេវៀត ម និងេដីរតួនទីជ ថ ប័ន្របឹក បេចចកេទសស្រមប់គណៈកមម ធិករច្រមុះរបស់ MRC កនុងករ
អនុវត្តដំេណីរករ PNPCA។  

កនុងអំឡុងេពល្របមួំយែខេនះ គណៈកមម ធិករច្រមុះ ពិនិតយេលីបញ្ហ បេចចកេទសគេ្រមង េដីមបី
កំណត់ពីភពអនុេ មេទ មនីតិវធីិស្តពីីរបបលំហូរ និងគុណភពទឹករបស់ MRC េធ្វីករ យតៃម្លផលប៉ះ
ពល់ែដល ចេកីតមនេលីបរ ិ ថ ន និងជីវភពរស់េន និងេលីកេសនីនូវវធិនករេឆ្លីយតបេទនឹងករ្រពួយ
បរមភទងំេនះ មុនេពលបញចប់ដំេណីរករេនះ។  

ករពិនិតយេឡងីវញិ នឹងេធ្វីករកំណត់ពីភពអនុេ មេទ មេសចក្តីែណនបំឋម ស្តីពីករ ង
សង់គេ្រមង មដងទេន្លេម កនុង ងទេន្លេមគងគេ្រកមរបស់ MRC ែដលបនេបះពុមពផ យកលពីឆន  ំ
២០០៩ (Preliminary Design Guidance 2009)។ 

េបីេទះបីជករចូលរមួរបស់ ធរណជនមិនែមនជលកខខណ្ឌ ត្រមូវ ស្រមប់ដំេណីរករេនះក៏
េ យ ្របេទសជសមជិកបនឯកភពគន  េលី រៈសំខន់ និងករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធនន។ េន
ថន ក់ជតិ កិចច្របជុំែចករែំលកព័ត៌មន និងកិចចពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីពក់ព័នធថន ក់ជតិ នឹង្រតូវេរៀបចំ
េឡងីេទ មយន្តករ និងករអនុវត្តកនុង្របេទសនីមួយៗ។ េ យែឡកេនថន ក់តំបន់វញិ កិចច្របជំុែចក
រែំលកព័ត៌មន និងពិេ្រគះេយបលជ់មួយភគីពក់ព័នធេនថន ក់តំបន់ ក៏នឹង្រតូវេរៀបចំេឡងីផងែដរ។ ករ
ចុះេទ មទី ងំគេ្រមង ក៏ ចេធ្វីេឡងីផងែដរ ្របសិនេបីចបំច់។ 

ល់ករពិនិតយបេចចកេទស ែដលបញចូ លលទធផលរកេឃញីពីកិចច្របជុំែចករែំលកព៍ត៌មន និង
ពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីពក់ព័នធថន ក់ជតិ នឹង្រតូវបង្ហ ញេទកន់គណៈកមម ធិករច្រមុះ។  

បនទ ប់មក ្របេទសែដលទទួលបនករជូនដំណឹង នឹង ក់ទ្រមង់េឆ្លីយតបផ្លូវករ (Reply Form)
របស់ខ្លួនេទកន់េលខធិករ ្ឋ ន MRC េដីមបឱីយមនករកត់្រ េយបល់របសព់ួកេគ។  
 េនដំ ក់កលចុងេ្រកយ គណៈកមម ធិករច្រមុះ ្រតូវេរៀបចំកិចច្របជំុ េដីមបេីធ្វីករពិភក ពីករ
ពិេ្រគះេយបល់ជមុនរបសគ់េ្រមងេនះ កនុងេគលបំណងឈនដល់ករ្រពមេ្រពៀងមួយ េដីមបេី្របី្របស់
ទឹកឱយបនល្អ្របេសីរបំផុត និងបងក រករខជះខជ យទឹក ្រពមទងំេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍មយួ ែដលរមួ
បញចូ ល ល់លកខខណ្ឌ ែដលបនឯកភពគន  ស្រមប់គេ្រមង។ 



 

 

 បនទ ប់ពី្រកុមករងរៃនគណៈកមម ធិករច្រមុះសេ្រមចយល់្រសប អនក ចទទួលបនព័ត៌មនស្តីពី
ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវលម្អិតស្រមប់ដំេណីរកររយៈេពល្របមួំយែខេនទីេនះ។ 
 

៧.  េតើលកខខណ្ឌ ែដលបនឯកភពគន ទងំេនះ ចែកស្រមួលេនេពលេ្រកយ
េទៀត កនងុអំឡងុេពល ងសង់ ឬ្របតបិត្តិករគេ្រមងែដរឬេទ? េតើ ចមនករ
ក់លកខខណ្ឌ បែនថមអ្វីែដរឬេទ េនដំ ក់កលេនះ?  

េគ ចេធ្វីករពិចរ េលលីកខខណ្ឌ ទងំេនះ សូមបែីតបនទ ប់ពីករពិេ្រគះេយបល់ជមុនបន
បញច ប់រចួេទេហយីក៏េ យ។ េនះគឺេ យ រែតកិចច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគឆន  ំ១៩៩៥ កំណត់និយមន័យ 
«ករឯកភពគន » េលីលកខខណ្ឌ នន ្រតូវេធ្វីេឡងីេ្រកមដំេណីរករករពិេ្រគះេយបលជ់មុនេទ មករ
ឯកភពគន ជរមួ។  

ែផនករសកមមភពរមួ ដូចជ ែផនករសកមមភពរមួស្រមប់គេ្រមងប៉ក់េបង និងប៉ក់ យ ក៏
ចជយន្តករមួយ េរៀបចំេឡងីស្រមប់្របេទសជូនដំណឹង េធ្វីករពិចរ េលីវធិនករបែនថម េហយី

្របសិនេបីមនករឯកភពពីគណៈកមម ធិករច្រមុះ គឺស្រមប់ឲយ MRC េធ្វីករពិនិតយ ម នករអនុវត្តអនុ
សន៍េផ ងៗ ។ 

 

៨. េតើ្របេទសជសមជកិេផ ងេទៀត ចេធ្វើអ្វខី្លះ ្របសនិេបើ្របេទសេនះរក
េឃើញេនេពលេ្រកយេទៀតថ បរ ិ ថ នកនងុែដនដីរបសខ់្លនួបនទទួលរងផលប៉ះ
ពលគ់ួរឱយកត់សមគ លេ់ យ រគេ្រមងេនះ? 

កិចច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគឆន ១ំ៩៩៥ ក់េចញនូវ្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់ទប់ ក ត់ និងបញឈប់ផលប៉ះ
ពល់ែដលបងកេ្រគះថន ក់។ ្របេទសែដលជបួ្របទះនឹងផលប៉ះពល់ទងំេនះ គួរជូនដំណឹងដល់ MRC អំពី
ឧបបត្តិេហតុែដលេកីតមន អមជមួយនឹងភស្តុ ងែដលមនសុពលភព េហយី្របេទសែដលបងកផលប៉ះ
ពល់ ចបំច់្រតូវបញឈប់មូលេហតុែដលនឱំយមនេ្រគះថន ក់េនះជបនទ ន់ រហូតដល់មនករកំណត់ពី				
មូលេហតុពិត្របកដ។ កិចច្រពមេ្រពៀង ក៏បនែចងពីករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋសមជិក េលីករខូចខត
នន បនទ ប់ពីកំណត់េ យភគីពក់ព័នធផងែដរ ្រសប មេគលករណ៍ចបប់អន្តរជតិ។	

	

៩.  េតើគណៈកមម ធិករច្រមុះ ចបំច្់រតវូឈនដលក់រ្រពមេ្រពៀងអពំីកិចចពិេ្រគះ
េយបលជ់មុន ស្រមប់គេ្រមងែដលបនេលើកេសនើេឡើងែដរឬេទ? 

េទ។ 
គណៈកមម ធិករច្រមុះមិនចបំច់ ្រតូវឈនឲយដល់ករ្រពមេ្រពៀង មុនេពលអនុវត្តគេ្រមងេ្របី

្របស់ទឹកែដលបនេសនីេនះេទ។ នីតិវធីិ PNPCA ែចងថ គណៈកមម ធិករច្រមុះ ្រតូវខិតខំឈនឲយដល់ករ



 

 

្រពមេ្រពៀងគន ។ ្របសិនេបីគណៈកមម ធកិរច្រមុះ មិន ចឈនដល់ករ្រពមេ្រពៀងេទ មតិេយបល់របស់  
គណៈកមម ធកិរេនះ នឹង្រតូវបញចូ លេទកនុងកំណត់្រ ស្តីពីករេ្របី្របស់ទឹកែដលបនេសនី ស្រមប់ជមតិ
េយង នេពលអនគត។ េសចក្តសីេ្រមចចុងេ្រកយថ េតី្រតូវបន្តអនុវត្តគេ្រមងឬអត់ គឺ ្រស័យេលី
្របេទសែដលេលីកេសនីគេ្រមងេនះ បនទ ប់ពី្របេទសេនះបនេធ្វីករពិចរ យ៉ងម៉ត់ចត់ និងេឆ្លីយតប
េ យសុទធចិត្តចំេពះ លក់រ្រពួយបរមភសម្រសបរបស់្របេទសទទួលករជូនដណឹំង និងភគីពក់ព័នធ    
នន។ 
 

១០.  េតើមនអ្វីេកើតមនេឡើង ្របសនិេបើគណៈកមម ធកិរច្រមុះមនិ ចឈនដល់
ករឯកភព អំពដីំេណើ រករករពិេ្រគះេយបលជ់មុន ឬឯកភពគន  េលើលកខខណ្ឌ  
េដើមបសីេ្រមចឱយបននូវករេ្របើ្របសទ់កឹឱយបនល្អបំផតុ ឬបងក រករខជះខជ យទកឹ? 

្របសិនេបីគណៈកមម ធិករច្រមុះ ពំុ ចឈនដល់ករឯកភព េលដំីេណីរករករពិេ្រគះេយបល់
ជមុនេនះេទ គណៈកមម ធិករេនះ ចបញជូ នករណីេនះេទកន់ ថ ប័នអភិបលកិចចែដលមនក្រមិតខពស់
ជងរបស់ MRC េនះគឺ្រកុម្របឹក  MRC ែដលមនសមសភពជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទទួលបនទុកធនធនទឹក 
និងបរ ិ ថ ន មកពី្របេទសជសមជិកទងំបួន។ ្របសិនេបី្រកុម្របឹក  ពំុ ចសេ្រមចចិត្តេលីបញ្ហ េនះបន
េទ ្រកុម្របឹក ក៏ ចបញជូ នករណីេនះេទកន់រ ្ឋ ភបិលរបស់្របេទសទងំបួន េដីមបេីធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត 
េទ មផ្លូវករទូត។ ្របសិនេបីរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសទងំេនះយល់ថ មនភពចបំច់ េ យមនករឯក
ភពគន  រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសទងំេនះ ចេសនសុីំករផ ះផ  និងបន្តនីតិវធីិេនះេទ មេគលករណ៍ចបប់
អន្តរជតិ។	

 

១១. េហតុអ្វីបនជ MRC ្រតូវករករពិេ្រគះេយបលជ់មុន? េតើដេំណើ រករេនះ 
មនអតថ្របេយជនអ៍្វខី្លះ?  

សំេណីគេ្រមងេ្របី្របស់ទឹក ែដលត្រមូវឱយមនករពិេ្រគះេយបលជ់មុន ទំនងជបងកផលប៉ះ
ពល់គួរកតស់មគ ល់េលីបរ ិ ថ ន និង្របជជន ដូេចនះ្របេទសេផ ងេទៀតគួរមនឱកសេធ្វីករ យតៃម្ល និង 
ផ្តល់េយបល់េលីគេ្រមងទងំេនះ។  

ដំេណីរករករពិេ្រគះេយបល់ជមុន មនេគលបណំងបងក រមិនឱយមនប៉ះពល់ពល់អវជិជមន
ឆ្លងែដនេលសីហគមន៍ មដងទេន្ល និងបរ ិ ថ នេនែខ ទឹកខងេល ី និងែខ ទឹកខងេ្រកម។ ដំេណីរករ
េនះ ក៏ សំេ សេ្រមចឱយបន ករេ្របី្របស់ទឹកឱយបនល្អបំផុត និងេជៀស ងករខជះខជ យទឹក។ 

កន្លងមក MRC បនដំេណីរករ ករពិេ្រគះេយបល់ជមុនចំននួ្របរំចួមកេហយី គឺស្រមប់
គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី យ៉បូរ ីដន ហុង ប៉ក់េបង ប៉ក់ យ និងលួង្របបង ែដលទំនប់ទងំេនះ



 

 

សុទធែតមនទី ងំេន មដងទេន្លេមគងគេម កនុង្របេទស វ។ ករណីទងំេនះបង្ហ ញពីភពេជឿនេលឿនៃន
ករអនុវត្តកិចច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគឆន ១ំ៩៩៥ និងភពេជឿនេលឿនរបស់ MRC	ខ្លួនឯង ែដលបញជ ក់ពីជ
ម រតីេមគងគៃនកិចចសហ្របតិបត្តិករដ៏អ ច រយរបស់្របេទសជសមជិក ។ 	

ស្រមប់ទំនប់ យ៉បូរ ី ដំេណីរករេនះបនជំរុញឱយរ ្ឋ ភិបល វ និង្រកុមហុ៊នអភិវឌ ន៍ េធ្វីករ
យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ នេ យខ្លួនឯង និងវនិិេយគថវកិ ប់រយ នដុ ្ល រ េដីមបែីកស្រមួលប្លង់
ងសង់ទំនប់ ឲយេឆ្លីយតបចំេពះបញ្ហ បម្ល ស់ទី្រតី និងដីលបប់ ែដលជបញ្ហ េគលពីរ ែដលបនេលីក

េឡងីអំឡុងេពលករពិេ្រគះេយបលជ់មុនេនះ។ គេ្រមងដន ហុង ក៏មនភពរកីចេ្រមីន្រសេដៀងគន
ផងែដរ។ 

កនុងករណីទំនប់ប៉ក់េបង និងប៉ក់ យ គណៈកមម ធិករច្រមុះបនឈនដល់ករ្រពមេ្រពៀងេន
ចុងដំេណីរករករពិេ្រគះេយបល់ជមុន ែដលមនរយៈេពល្របមួំយែខ។ គណៈកមម ធិកររមួបនេចញ
នូវេសចក្តីែថ្លងករណ៍មួយ និងបនទ ប់មកេទៀតនូវែផនករសកមមភពរមួមួយ េដីមបី ក់េចញនូវយន្តករ
ស្រមប់បន្តផ្តល់ព័ត៌មន្រតឡប់ េផ្ត ះប្តូរទិននន័យ និងែចករែំលកចំេណះដឹង រ ង្របេទស វ និង MRC 
ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំប្លង់ ងសង់ ករ ងសង់ និង្របតិបត្តិករបន្តរបស់គេ្រមងេនះ។ 	

្របសិនេបីគម នដំេណីរករករពិេ្រគះេយបល់ជមុនេទ នឹងមិនមនករែចករែំលកព័ត៌មន និងកិចច
ពិេ្រគះេយបល់ជមុនេ យចំហរែដរ ស្រមប់គេ្រមងននេន ម្របេទសែដលមនអធិបេតយយភព។ 
េហយី្របសិនេបីគម នដំេណីរករេនះេទ ក៏ពំុមនឳកសែកលម្អគេ្រមង មរយៈករផ្តល់អនុ សន៍េ យ
ឯក ជយែដរ។ ដំេណីរករេនះ ត្រមូវឱយមនករ យតៃម្លជលកខណៈវទិយ ្រស្ត និងករស្រមបស្រមួល
េ យ្រកុមអនកជំនញអពយ្រកិតមកពីេលខធិករ ្ឋ ន MRC។ ករ យតៃម្លែបបេនះ ធនបននូវតុលយភព
រ ងផល្របេយជន៍របស់្របេទសជសមជិកទងំបួន និងនិរន្តរភពែផនកសងគម និងបរ ិ ថ នៃនតំបន់ ង
ទេន្លេមគងគ។	

េទះបីមនទស នៈេផ ងៗពីគន េលីគេ្រមងែដលបនេសនីក៏េ យ ដំេណីរករេនះគឺមន រៈ
សំខន់ ស ់  េ យ រថ៖	

 ែចករែំលកព័ត៌មន និងទិននន័យយ៉ងទូលំទូ យពីេហ ្ឋ រចនសមព័នធគេ្រមងសំខន់ៗ 
ជ ធរណៈ	

 ផ្តល់នូវេវទកិផ្លូវករ ្រសបចបប់ និងសុវតថិភពមយួស្រមប្់របេទស និងភគីពក់ព័នធ
ទងំអស់ េដីមបបីេញចញមតិេយបល់ និងសំេណីរខុសៗគន  បនទ ប់ពីេធ្វីករពិចរ យ៉ង
េពញេលញេលីព័ត៌មនែដលបនផ្តល់ឲយ	

 ផ្តលល់ទធភពដល់អនកជំនញមកពី MRC ្របេទសជសមជិក ក៏ដូចជអងគករមិនែមន				
រ ្ឋ ភិបលដ៏ៃទេទៀត កនុងករពិនិតយគេ្រមងេឡងីវញិេ យឯក ជយ	



 

 

 នឲំយមនករែកស្រមួល និងករែកលំអជក់ែស្តងៃនគេ្រមងែដលបនេសន	ី
 បេងកីតឲយមនយន្តករែផនករសកមមភពរមួមួយ េដីមបបីន្តចូលរមួអភិវឌ គេ្រមងបែនថម

េទៀត េ្រកយេពលដំេណីរករនីតិវធិី PNPCA រមួទងំករ ម នផលប៉ះពល់រមួគន ផង	
ែដរ។	

ដំេណីរករទងំេនះេធ្វីឲយ្របេទសែដលេលកីេសនីគេ្រមងបន្តករចូលរមួ និងមនគណេនយយភព។ 
អវត្តមនរបស់ MRC និងនីតិវធិី PNPCA ចឲយគេ្រមង ម ងទេន្លេមគងគ អនុវត្តេទ មអ្វីែដលេគចង់
បន េ យមិនមនព័ត៌មន ឬករពិនិតយេឡងីវញិពសីំ ក់ ធរណជន។	

	

១២. េតើនរ ខ្លះ ្រតវូចលូរមួកនងុដេំណើ រករករពិេ្រគះេយបលជ់មុនេនះ?  
ដំេណីរករករពិេ្រគះេយបល់ជមុន េធ្វេីឡងីេ យគណៈកមម ធិករច្រមុះ នឹងមនករគ្ំរទពី

េលខធិករ ្ឋ ន MRC មរយៈករបំេពញមុខងរបេចចកេទស និងមុខងររដ្ឋបល។ គណៈកមម ធិករជតិ
ទេន្លេមគងគរបស់្របេទសនីមួយៗ និងេលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមម ធិករេនះ បំេពញមុខងររដ្ឋបល និង
មុខងរស្រមបស្រមួលកនុង្របេទស និងផ្តល់ករគ្ំរទដល់គណៈកមម ធិករច្រមុះ កនុងករអនុវត្តសកមមភព
ពក់ព័នធនន។ 	

្រកុមករងរៃនគណៈកមម ធិករច្រមុះបំេពញតួនទីជ ថ ប័នផ្តល់្របកឹ បេចចកេទស េដីមបជួីយ
ដល់គណៈកមម ធិករច្រមុះ កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តដំេណីរករ PNPCA។ ្រកុមករងរៃនគណៈកមម ធិករ
ច្រមុះែដលមនករគ្ំរទពីេលខធិករ ្ឋ ន និងេធ្វីករពិនិតយេលីទិដ្ឋភពនន ដូចជ លំហូរទឹក សុវតថិទំនប់ 
បម្ល ស់ទី្រតី លំហូរដលីបប ់ករេធ្វីន ចរណ៍ និងផលប៉ះពល់េលីបរ ិ ថ ន និងសងគម េសដ្ឋកិចច។  

អងគករសងគមសុីវលិ និង ធរណជនទូេទ នឹង្រតូវបនគណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគ ម
្របេទសនីមយួៗ េលីកទកឹចិត្តឱយចូលរមួកនុងករែចករែំលកព័ត៌មន និងករពិេ្រគះេយបលជ់មួយនឹងភគី
ពក់ព័នធេនកនុង្របេទស។  
 េនថន ក់តំបន់ នឹងមនករេរៀបចំកិចចពិេ្រគះេយបលជ់មួយនឹងភគីពក់ព័នធេនថន ក់តំបន់ចំនួន
ពីរេលីក ស្រមប់គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី ខ ំ ែដលអំពវនវឱយមនករចូលរមួពី ធរណជន      
ទូេទ។  
 
១៣.  េតើេលខធកិរ ្ឋ ន MRC មនតនួទីអ្វខី្លះ េនកនងុដំេណើ រករេនះ?  

េលខធិករ ្ឋ ន MRC នឹងជួយដល់្របេទសជសមជិកកនុងករ យតៃម្ល ថ នភពបេចចកេទស 
េផ ងៗៃនគេ្រមង ្រពមទងំស្រមបស្រមលួកិចច្របជំុរបស់គណៈកមម ធិករច្រមុះ។  



 

 

 េលខធិករ ្ឋ ន MRC  រមួនឹងេលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគ េន មប ្ត
្របេទសជសមជិកនីមួយៗ នឹងស្រមបស្រមួលកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីពក់ព័នធេនថន ក់ជតិ 
និងថន ក់តំបន់ េដីមប្ីរបមូលេយបល់ និងករ្រពួយបរមភពីភគីពក់ព័នធ និងភគីែដលមនចំ ប់ រមមណ៍
ដៃទេទៀតេលីករណីេនះ ក់ជូន្របេទសែដលេលីកសំេណី េធ្វីករពចិរ ។ េលខធិករ ្ឋ ន MRC នឹង
ស្រមបស្រមួលកិចចពិេ្រគះេយបល់ជមយួភគីពក់ព័នធននេ យសុទធចិត្ត និងចង្រកងឯក រពីទស នៈ 
របស់ពួកេគជលកខណៈ្របព័នធ និងបង្ហ ញពីរេបៀបែដល ថ ប័នអភិបលកិចចរបស់ MRC ពិចរ  
េយបល់ទងំេនះ និងផ្តល់ពត៌័មន្រតឡប់េទឱយភគីពក់ព័នធទងំេនះវញិ។		

បនទ ប់ពីកិចចពិេ្រគះេយបល់្រតូវបនបញចប់ េលខធិករ ្ឋ ន ចបន្តផ្តល់ធតុចូលែផនក
បេចចកេទសេលីគេ្រមង ្របសិនេបីចបំច់។	

	

១៤. េតើបញ្ហ អ្វខី្លះ ែដលនឹង្រតវូេលើកយកមកេធ្វើករពចិរ  កនងុអំឡងុេពល
្រតតួពនិិតយេលើលកខណៈបេចចកេទសរបសគ់េ្រមងែផ្អក មឯក រែដលេផញើមក? 

ករ្រតួតពិនិតយបេចចកេទស នឹងពិនិតយេមីលេលីទស នទនជរមួៃនគេ្រមងែដលបនេសនី េ យ
ែផ្អកេលីករសកិ លទធភពគេ្រមងែដលភជ ប់មកជមួយ ្រពមទងំករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ែផនកបរ ិ ថ ន 
និងសងគម។  

ករពិនិតយេនះ នឹង យតៃម្លេលីគេ្រមង េ យេធៀបនឹងេសចក្តីែណន ំស្តីពីករេរៀបចំប្លង់ ងសង់
ទំនប់បឋមស្រមប់គេ្រមងែដលបនេសនី មដងទេន្លេម កនុងតំបន់ ងទេន្លេមគងគេ្រកម ែដលបនេបះ
ពុមពផ យេនឆន  ំ២០០៩ (PDG 2009) និងកំណត់ពចំីណុចខ្វះខត និងករែកស្រមួលនន ្របសិនេបី   
ចបំច់។ ឯក រ PDG ២០០៩ ផ្តលក់រែណនអំំពីេគលេ អនុវត្ត េគលករណ៍េរៀបចបំ្លង់ ងសង់ 
និង្របតិបត្តិករស្រមប់បេងកីតយន្តករកត់បនថយផលបប៉ះពល ់ ក៏ដូចជករពិនិតយ ម នេលភីព
អនុេ ម និងករ្រគប់្រគងែបបបន ុ ។ំ ករពិនិតយេនះក៏េ ះ្រ យបញ្ហ ជក់ ក់មួយចំនួន ែដលបន
សេ្រមចេ យ្រកុមករងរៃនគណៈកមម ធិករច្រមុះផងែដរ។ 

 

១៥. េតើករបន្តេធ្វើបចចុបបននភពឯក រែណនសំ្តពីីករេរៀបចបំ្លង់ ងសងទ់ំនប់
បឋមស្រមប់គេ្រមងែដលេសនើ មដងទេន្លេម កនងុតំបន់ ងទេន្លគងគេ្រកម (PDG 
2020) ចូលរមួចំែណកអ្វីខ្លះ ដលដ់ំេណើ រករករពិេ្រគះេយបលជ់មុនេនះ?  
 ករពិនិតយបេចចកេទស នឹងេយង មឯក រ PDG 2009 ភគេ្រចីន េ្រពះថេនះគឺជ្រកបខ័ណ្ឌ
ែដលបនអនុម័តែតមួយគត់ ែដល ចេ្របី្របសជ់មូល ្ឋ នស្រមប់ករពិនិតយេឡងីវញិ។ េទះជយ៉ង
េនះក្តី នឹងមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដីមបផី្តល់េយបល ់បញជូ នមតិ  និងេលីកជសណូំមពរចំេពះ្រកុមហុ៊ន



 

 

អភិវឌ ន៍គេ្រមង និងរ ្ឋ ភិបល វអំពីចំណុចខ្វះខត និងចំណុចមិនចបស់ ស់ ែដលមនកនុងឯក រ 
PDG 2009 េ យ ករបំេពញបែនថម និងេយងេលីឯក រែណនសំ្តីពីករេរៀបចំប្លង់ ងសង់ទំនប់បឋម
ឆន  ំ២០២០ រមួជមួយនឹងចំេណះដឹងបចចុបបននភពរបស់ ថ ប័ន។ 
  
១៦.  េតើអងគករ ថ បន័ ឬភគីពកព់ន័ធនន នឹងចូលរមួកនងុកិចចពិេ្រគះេយបល់
ជមួយភគីពកព់័នធ ឬកិចច្របជុំែចករែំលកព័ត៌មន បនេ យដូចេម្តចខ្លះ? 

ករទទួលខុស្រតូវេលីករេរៀបចំកិចចពិេ្រគះេយបល ់ ឬកិចច្របជំុែចករែំលកព័ត៌មនកនុង្របេទស គឺ
ជភរកិចចរបស់គណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគនីមួយៗ  ែដលជ ថ ប័នស្រមបស្រមួលរបស់រ ្ឋ ភិបលៃន
្របេទសជសមជិកនីមួយៗ ែដលស្រមបស្រមួលេ យេលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមម ធិករជតិទេន្ល      
េមគងគ។ េលខធិករ ្ឋ ន MRC នឹងផ្តលក់រគ្ំរទបេចចកេទស។	

េបីពិចរ េលីបទពិេ ធណ៍ពីគេ្រមងទងំបួនកន្លងមក ែដលមន យ៉បូរ ីដន ហុង ប៉ក់
េបង និងប៉ក់ យ ក៏ដូចជគេ្រមងលងួ្របបងនេពលថមីៗេនះ េលខធិករ ្ឋ ន MRC បនចប់េផ្តីម
ជំរុញឱយមនករចូលរមួពីភគីពក់ព័នធនន ងំពីដំបូងកនុងដំេណីរករករពិេ្រគះេយបលជ់មុនេនះ។ 
បែនថមពីេនះ ក៏មនករែចករែំលកព័តម៌នយ៉ងទូលំទូ យ នងិ្របកបេ យតម្ល ភព េលីេគហទំព័ររបស ់
MRC ផងែដរ។	

េលខធិករ ្ឋ ន MRC ក៏បនដឹងពីភពចបំច់កនុងករផ្តល់េពលេវ ឱយបន្រគប់្រគន់ េដីមបឱីយ
ធរណជន្រតួតពិនិតយេលីឯក រគេ្រមង។ េ យេហតុេនះ េលខធិករ ្ឋ នក៏បនបេង្ហ ះឯក រ

គេ្រមងេលេីគហទំព័រពិេសសមួយ ស្រមប់គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី ខ។ំ  
េ ក អនក ចចូលេមីលឯក រទងំេនះ មេគហទំព័រ៖ 

http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca‐prior‐consultation/sanakham‐hydropower‐project/ 
េនកនុងេគហទំព័រដែដលេនះ េលខធិករ ្ឋ នបនចង្រកងឯក រសេងខបស្តពីីទិដ្ឋភពទូេទៃន

ឯក របេចចកេទសជេ្រចនីបញចូ លគន  ែដលមនក្រមស់ ២៩ទំព័រ។ កនុងេពលឆប់ៗេនះ ឯក រសេងខប
េនះនឹងមនជបួនភ ជតិ ស្រមប់ ធរណជនេ្របី្របស់ឲយបនកន់ែតទូលំទូ យ។ 
 ឯក រពក់ព័នធដៃទេទៀត ក៏នឹង្រតូវេរៀបចំស្រមប់ ដំេណីរករេនះ ឱយបនទនេ់ពលេវ ផងែដរ 
ែដលរមួមន បទបង្ហ ញ និងព័ត៌មនសងខបអំពីគេ្រមងែដលបនេសនីជេដីម។  
 េលសីពីេនះ នឹងមនកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ជមួយតួអងគពក់ព័នធចំនួនពីរេនថន ក់តំបន់ និងកិចច
្របជំុែចករែំលកព័ត៌មន និងពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីពក់ព័នធជេ្រចីន ស្រមប់សហគមន៍ែដលរងផល
ប៉ះពល់េនក្រមិត្របេទស។ េដីមបសី្រមបស្រមួលឱយមនករចូលរមួឱយបនទូលទូំ យ ពីភគីពក់ព័នធ
នន អនកចូលរមួពី្រគប់វសិ័យទងំអស់ ដូចជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល អងគករ មសហគមន៍              



 

 

ថ ប័ន្រ វ្រជវ ថ ប័នសកិ  ្រកុមហុ៊នអភិវឌ ន៍ អនក រព័ត៌មន និងភគីពក់ព័នធដៃទេទៀត នឹង្រតូវបន
្វ គមន៍ឱយចូលរមួកនុងដំេណីរករេនះ។ MRC នឹងផ្តល់ករគ្ំរទែផនកហរិញញវតថុដល់អនកចូលរមួមកពី     

អងគករ ថ ប័ន ែដលពក់ព័នធយ៉ងខ្ល ងំជមួយនឹងដំេណីរករេនះ ្របសិនេបីពួកេគជួប្របទះនឹងករលំបក
ែផនកហរិញញវតថុ។  

MRC បំេពញភរកិចចរបសខ់្លួន េ យេ្របី្របស់វធីិ ្រស្តែបបចូលរមួ មរយៈកិចចសហ្របតិបត្តិ
ករ ករចូលរមួចំែណកពីភគីពក់ព័នធ និងសហគមន៍កនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត។ MRC ផ្តល់តៃម្លខ្ល ងំេលីមតិ
េយបល់ និងករ្រពួយបរមភរបស់ភគីពក់ព័នធ និងភគីែដលមនចំ ប់ រមមណ៍េលីសុខុមលភពរបស់
្របជពលរដ្ឋកនុង ងទេន្លេមគងគ។ េលខធិករ ្ឋ ន MRC កំពុងខំ្របឹងឲយអស់ពលីទធភពរបសខ់្លួន ផ្តល់ករ
គ្ំរទដល់្របេទសេន មតំបន់ទេន្លេមគងគ េដីមបែី្របក្ល យេគលនេយបយរបសខ់្លួន ឲយេទជករអនុវត្ត
ជក់ែស្តង សំេ ធនឱយមនករអភិវឌ  នងិករ្រគប់្រគង ងទេន្លេមគងគ្របកបេ យចីរភព។ 	

កនុងអំឡុងដំេណីរករករពិេ្រគះេយបលជ់មុន េយងីខិតខំឱយអសពី់សមតថភព េដីមបេីធ្វីឲយយុទធ
្រស្តចូលរមួពីភគីពក់ព័នធរបស់ MRC ឲយបនកន់ែត្របេសីរ មរយៈដំេណីរករអនុវត្តជប់ជ្របច ំ 

រមួមន ករែចករែំលកព័តម៌ន េវទិក និងកិចចពិេ្រគះេយបល់ជមយួនឹងភគីពក់ព័នធជេដីម។ MRC	

្វ គមន៍ ល់េយបល់ និងមតិ្រតឡប់ពី្រគប់ភគីពក់ព័នធទងំអស់ មរយៈ្របអប់ផ្តល់េយបលដ់៏សកមម
របស់េយងី ែដលមនេនេលេីគហទំព័រ MRC និង ចចូលេមីលេនទីេនះ៖
http://www.mrcmekong.org/stakeholder‐consultations 

 

១៧. េតើ្រកមុករងររបសគ់ណៈកមម ធកិរច្រមុះមនតំ ងអងគករសងគមសុវីលិ
ែដរឬេទ? 

េទ។ 
្រកុមករងរៃនគណៈកមម ធិករច្រមុះមិនមនសមជិកតំ ងពីអងគករសងគមសុីវលិេទ។ ្រកុម

ករងរេនះ គឺជ ថ ប័នផ្តល់្របឹក បេចចកេទសរបស់រ ្ឋ ភិបលជសមជិកទងំបួន និង្រតូវបនបេងកីត
េឡងី េដីមបផី្តល់ករែណនដំល់េលខធិករ ្ឋ ន MRC កនុងករស្រមបស្រមួលដំេណីរករ និងពិភក ពី
បញ្ហ ែដលកំពុងេកីតមន។ 	

្រកុមករងរេនះ ក៏មនតួនទីគ្ំរទគណៈកមម ធិករច្រមុះរបស់ MRC កនុងករអនុវត្តនីតិវធីិ PNPCA 
និងផ្តល់ករែណនចំបំច់ដល់េលខធិករ ្ឋ ន MRC	ពក់ព័នធនឹងគេ្រមងជូនដំណឹងទងំអស់ ្រតូវឆ្លងកត់
ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន ឬករ្រពមេ្រពៀង្រសបេទ មេគលករណ៍ និងវធិនករែដលបនែចងកនុងកិចច
្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគឆន  ំ ១៩៩៥។ ករបេងកីត្រកុមករងរេនះ មនបញជ ក់េនកនុងនីតិវធិីរបស់ MRC ។   



 

 

្រកុមករងរេនះ រមួមនសមសភពតំ ងចំនួនបួនរូប មកពី្របេទសនីមួយៗៃន្របេទស ម ងទេន្លេម
គងគេ្រកម និងេ យមនេលខធិករ ្ឋ ន MRC ផ្តលក់រគ្ំរទែផនកបេចចកេទស និងែផនករដ្ឋបល ។	

េទះជយ៉ង ក៏េ យ មតិេយបលផ់្លូវករ និងមតិ ធរណជនដ៏ៃទេទៀត ែដលបនកត់្រ
កនុងេវទិកស្រមប់ភគីពក់ព័នធថន ក់តំបន់ កិចច្របជំុថន ក់ជតិ និងប ្ត ញទំនក់ទំនងេផ ងៗេទៀត នឹង្រតូវ
េលីកេឡងីេនកនុងកិចច្របជំុស្រមប់្រកុមករងរ និងគណៈកមម ធិករច្រមុះ។	

 

១៨.  េតើ MRC េ្របើ្របសេ់យបលរ់មូរបស្់រកមុភគីពកព់ន័ធកនងុដំេណើ រករករ
ពិេ្រគះេយបលជ់មុនេ យរេបៀប ?  

 « ង         ម៉្រទីសេយបល់» ឆ្លុះបញច ងំពីធតុចូល ទស នៈយល់េឃញី និងមតិននរបស ់
ភគីពក់ព័នធ ែដលនឹង្រតូវចង្រកងជឯក រ ក់កនុងរបយករណ៍ស្តីពកីរពិេ្រគះេយបលជ់មួយនឹង   
ភគីពក់ព័នធ។ របយករណ៍េនះ នឹង្រតូវេលីកយកមកេធ្វីករពិចរ កនុងអំឡុងេពល យតៃម្លេលី
គេ្រមងេនះ។  

ទទួលបនពីរបយករណ៍ែចករែំលកព័ត៌មនេនថន ក់តំបន់ លទធផលរកេឃញី និងអនុ សន៍ រមួ
ជមួយនឹងរបយករណ៍ស្តីពីករែចករែំលព័ត៌មនថន ក់ជតិ នឹង្រតូវបញចូ លេទកនុងរបយករណ៍្រតតួ         
ពិនិតយបេចចកេទស (Technical Review Report) ក៏ដូចជបង្ហ ញេទកន់ ថ ប័នអភិបលកិចចរបស់ MRC 
េដីមបយីកេទេធ្វីករពិចរ កនុងអំឡុងេពលចរចរអំពីលកខខណ្ឌ ននស្រមប់គេ្រមងេនះ។	

 

១៩.  េតើមនករផ្តលព់ត័៌មនអពំីគេ្រមងេ្រចើនក្រមិត  ដលភ់គពីក់ពន័ធ នងិ
ធរណជនទូេទ?  

 MRC បនបង្ហ ញឯក រគេ្រមងទងំអស់ែដលបនេសនី េនេលីេគហទំព័របស់ខ្លួន ែដល															

ធរណៈជនទូេទ ចេ្របី្របស់បន។ ឯក រទងំេនះរមួមន ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និង
សងគមឆ្លងែដន និងករ យតៃម្លផលប៉ះពល់រមួ ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ែផនកបរ ិ ថ ន ែផនករ្រគប់្រគង 
និង ម នែផនកបរ ិ ថ ន ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពលស់ងគម ែផនករ្រគប់្រគង និង ម នសងគម 														
រមួជមួយនឹងែផនករអភិវឌ ន៍ករផ្ល សទី់លំេនថមី។ េគហទំព័រេនះ ក៏មនរបយករណ៍ស្តីពីករ ថ នភព
វសិ្វកមម និងគំនូស្រពង ែដលបនបេង្ហ ះកនុងេគហទំព័ររបស ់ MRC ម៖ 
http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca‐prior‐consultation/sanakham‐hydropower‐project/ 
 ឯក រែដលមននេពលបចចុបបនន និងឯក រែដលនឹង្រតូវេរៀបចំេឡងីនេពលអនគតពក់ព័នធ
នឹងករពិេ្រគះេយបល់ទុកជមុនេនះ ក៏នឹង្រតូវបង្ហ ញេលីេគហទំព័រដែដលេនះែដរ។ ឯក រទងំេនះរមួ
មន ករ្រតួតពិនិតយែផនកបេចចកេទសរបស ់MRC េលីឯក រគេ្រមង របយករណ៍ពិេ្រគះេយបល់ជមួយ



 

 

នឹងភគីពក់ព័នធ និងទ្រមង់េឆ្លីយតបជផ្លូវករែដលេផញីេ យ្របេទសទទួលបនករជូនដំណឹងទងំបី គឺ
្របេទសកមពុជ ៃថ និងេវៀត ម។	
 

២០. េតើករ ងសង់ ចចប់េផ្តើមកនងុអំឡងុកចិចពិេ្រគះេយបលជ់មុនែដរឬេទ?  
េទ។  

 េ្រកមដំេណីរករ PNPCA ្របេទសជូនដណឹំង មិន ចអនុវត្តគេ្រមងេ្របី្របសធ់នធនទឹក ែដល
បនេសនី េ យមិនផ្តល់ឱកសឱយ្របេទសែដលទទួលបនករជូនដំណឹង េធ្វីករពិភក  និង យតៃម្លេលី
គេ្រមងេនះេឡយី។ 
 
២១. េតើលទធផលៃនករពេិ្រគះេយបលជ់មនុ ស្រមបគ់េ្រមង មួយ ចេ្របើ
្របសជ់បទ ្ឋ នស្រមប់គេ្រមងនេពលអនគត ែដល ក់េសនើឱយឆ្លងកត់ដំេណើ រ
ករដូចគន េនះែដរឬេទ? 

េទ។  
 ករេរៀបចំដំេណីរករករពិេ្រគះេយបលជ់មុន គឺែផ្អកេលីករណីនីមួយៗៃនគេ្រមងអភិវឌ ន៍េលី
ដងទេន្លេមែដលបនេសន។ី ្របសិនេបីនេពលអនគត គេ្រមងែដលមនលកខណៈ្រសេដៀងគន េនះ ្រតូវបន
ក់ជូន MRC ស្រមប់ឆ្លងកត់ដំេណីរករករពិេ្រគះេយបលជ់មុន លទធផលៃនករពិេ្រគះេយបល់កន្លង

មក នឹងមិនប៉ះពល់ដល់គេ្រមងថមីែដលបនេសនីេនះេឡយី។ ក៏បុ៉ែន្ត ព័ត៌មន និងចំេណះដឹងែដលបនែចក
រែំលកកនុងអឡុំងដំេណីរករករពិេ្រគះេយបលជ់មុនកន្លងមក នឹងផ្តល់ជ្របេយជន៍ដលគ់េ្រមងនេពល
អនគត និង ចេ្របី្របស់ជែផនកមួយៃនមូល ្ឋ នព័ត៌មនស្រមប់េធ្វីករ យតៃម្ល។  	

កនុងឆន  ំ២០១៦ MRC	បន្រតួតពិនិតយេលីករអនុវត្ត PNPCA ែដលបនអនុម័តេ្រកមកិចច្រពមេ្រពៀង
ទេន្លេមគងគឆន ១ំ៩៩៥ និងបន្របមូលចង្រកងេមេរៀនសំខន់ៗមួយចំនួន ស្រមប់េ្របី្របស់ជឯក រ
េយងនេពលអនគត។ េមេរៀនសំខន់ៗទងំេនះរមួមន៖  

(១)  ករបញជ ក់ឱយកន់ែតចបសជ់ងមុន ពក់ព័នធនឹងករចប់េផ្តីម និងករបញចប់ដំេណីរករករ
ពិេ្រគះេយបល់ជមុន  

(២) ដំេណីរករស្រមប់្រតួតពិនិតយ និងឯកភពេលីភព្រគប់្រគន់ៃនឯក រែដលបនទទួល
ស្រមប់ករពិេ្រគះេយបលជ់មុន  

(៣) ភពចបស់ ស់ពីតួនទីរបស់ភគីទងំអស់ ែដលទទួលខុស្រតូវេលកីរអនុវត្តដំេណីរករ  
PNPCA  



 

 

(៤) ករេរៀបចំបង្ហ ញព័ត៌មនគេ្រមងឱយបនសម្រសប េដីមបជំីរុញឱយមនករចូលរមួពីភគីពក់ព័នធ
្របកបេ យ្របសិទធិភព 

(៥)  ភពចបស់ ស់ពីតួនទីៃនករ យតៃម្លេហតុប៉ះពលប់រ ិ ថ នឆ្លងែដន និង 
(៦) ករេរៀបចំ «េសចក្តីអ ថ ធិបបយបេចចកេទស» អំពលីកខខណ្ឌ ៃនដំេណីរករ PNPCA េដីមបបីំេពញ

បែនថមេលីេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករអនុវត្តដំេណីរករ PNPCA នេពលបចចុបបនន មរយៈករ
ក់បញញត្តិសខំន់ៗៃនដំេណីរករ PNPCA េនកនុងបរបិទករអនុវត្តេនក្រមិតអន្តរជតិ ។  

 ដំេណីករករពិេ្រគះេយបល់ជមុន ស្រមប់គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីប៉ក់េបង ប៉ក់ យ និង
លួង្របបង បនេធ្វីករពចិរ េលេីមេរៀនែដលទទួលបនទងំេនះ កនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត។ េយងីរពំឹង
ថ នឹងមនករអនុវត្តដូចគន  កនុងករណីគេ្រមង ខ។ំ 
 
២២. េតើលទធផលរកេឃើញពីករសកិ របស្់រកុម្របកឹ  (ករសកិ អំពីករ្រគប់្រគង 
និងករអភិវឌ តបំនទ់េន្លេមគងគ ្របកបេ យចីរភព បប់ញចូលទងំផលបះ៉ពល់
ែដលបងកេឡើងេ យគេ្រមង រអីគគិសនី មដងទេន្លេម) ចូលរមួចំែណកដូចេម្តច
ខ្លះចំេពះដេំណើ រករករពិេ្រគះេយបលជ់មុនេនះ? 
 េគលបណំងសំខន់ៃនករសិក របស់្រកុម្របឹក  គឺេដីមបបីេងកីនសមតថភព MRC កនុងករផ្តល់
្របឹក ដល់្របេទសជសមជកិអំពីផល់ប៉ះពល់វជិជមន និងអវជិជមន ែដលករអភិវឌ ធនធនទឹកមនេលី
្របជពលរដ្ឋ េសដ្ឋកិចច និងបរ ិ ថ នកនុងតំបន់ ងទេន្លេមគងគ េ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលីករបេងកីន
ករយល់ដឹងអំពីករអភិវឌ ទេន្លេមគងគ្របកបេ យចីរភព។  

ករសិក របស់្រកុម្របឹក េនះ មនវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់េលីវសិយ័ពក់ព័នធនឹងធនធនទឹកទងំ
អស់ ដូចជធ ្រស្ត ករេ្របី្របសដី់កសិកមម ករេន ទ ន ចរណ៍ ករេ្របី្របសទ់ឹកជលកខណៈ
្រគួ រ និងជលកខណៈឧស ហកមម និង រអីគគិសនី េ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ ជពិេសសេលី
គេ្រមងអភិវឌ ន៍ មដងទេន្លេម។ ករសិក េនះ ក៏េធ្វីករពិចរ េលីជំនញសំខន់ៗេផ ងេទៀត ដូចជ
បញ្ហ ជល ្រស្ត និងបញ្ហ ពក់ព័នធជីវច្រមុះ បរ ិ ថ ន សងគម និងេសដ្ឋកិចច ម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និងករែ្រប្របួល
កសធតុផងែដរ។ បែនថមពីេនះ ករ យតៃម្លេលីេហតុប៉ះពល់ឆ្លងែដន េ្របី្របស់នូវសូចនករ្រគប់

្របេភទទងំអស់ ទងំស្រមប់្រគប់វសិ័យ និងជំនញខងេលីេនះ។  
ជទូេទ ករសិក ្រកុម្របឹក  និងករ យតៃម្លកន្លងមកែដលេរៀបចំេ យ MRC បនេធ្វីឲយ

្របេទសជសមជិក កន់ែតយល់ដឹងពីក នុវត្តភព និង និភ័យេផ ងៗៃនគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេលី
ដងទេន្លេម។ 	



 

 

ជពិេសស ស្រមប់ដំេណីរករ PNPCA	 ករសិក ្រកុម្របឹក  េដីរតួនទីយ៉ងសំខន់ កនុងនមជ
ឧបករណ៍ ចំេណះដឹង ព័ត៌មន ទិននន័យ និងករ យតៃម្ល េដីមបគី្ំរទដល់ ល់កិចចករ យតៃម្លេហតុប៉ះ
ពលស់្រមប់ដំេណីរករករពិេ្រគះេយបល់ជមុនៃនគេ្រមងអភិវឌ ន៍ពិត្របកដ មដងទេន្លេម។   

 
២៣. េតើករ យតៃម្លផលប៉ះពលឆ់្លងែដន ជលកខខណ្ឌ ត្រមវូមួយកនងុដំេណើ រករ
ករពិេ្រគះេយបលជ់មុនឬ? េតើមនករពិនតិយ និងេ្របើ្របសព់័ត៌មនស្តពីីផលប៉ះ
ពលឆ់្លងែដនរបសគ់េ្រមងយ៉ងដចូេម្តចខ្លះ? 

េបី ម PNPCA ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ឆ្លងែដន	ទងំែផនកសងគម និងេសដ្ឋកិចច ឬក៏ែផនកបរ ិ ថ ន 
មិនែមនជលកខខណ្ឌ ត្រមូវេនះេឡយី េ យ រពំុមនបញញត្តិ មួយ ត្រមូវឱយ្របេទសជូនដំណឹងេធ្វីករ
យតៃម្លែបបេនះេឡយី។ បុ៉ែន្ត មន រៈសំខន់ ស់ ែដល្របេទសជូនដំណឹង្រតូវផ្តល់នូវព័ត៌មន យ
តៃម្លទងំេនះ េដីមបផី្តល់លទធភពដល់្របេទសែដលទទួលបនករជូនដំណឹង ក៏ដូចជេលខធិករ ្ឋ ន 
MRC េធ្វីករ យតៃម្ល និងពិភក ពីវធិនករនន េដីមបកីត់បនថយជ    អបបបរម និងស្រមលផលប៉ះ
ពល់ឆ្លងែដនែដល ចេកីតមន។ េ យមូលេហតុេនះ PDG ែដលេធ្វីបនបចចុបបននភពថមី ក៏រមួបញចូ លនូវ
ចំណុចខ្វះខតទងំេនះផងែដរ។  
 
 

### 


